
Rapid Gasket
Rapid Gasket is een anaeroob afdichtingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor het afdichten van 
nauwsluitende pakkingen en flensverbindingen

P/N Product S/C Verpakking

86553 Rapid Gasket KRG 50 ml harmonicaflesje
86545 Anaerobic Activator ANAC 200 ml spuitbus

Kenmerken en voordelen

• Middelsterke anaerobe verbinding - voor het afdichten van 
nauwsluitende flensverbindingen

• Uitstekende voegvullende eigenschappen - tot 0,30 mm
• Dicht onmiddellijk af tegen lage druk - tot 3 bar
• Hoge temperatuurbestendigheid - tot +180°C
• Veilig voor sensoren – veroorzaakt geen schade aan 

sensoren of katalysatoren
• Thixotroop - zakt niet in en loopt niet uit
• Gemakkelijk schoon te vegen - eenvoudig te demonteren
• Verhoogde olietolerantie - hecht zelfs verbindingen die niet 

helemaal schoon zijn
• Primervrij op actieve en passieve metalen - tijdbesparend 

bij onderhoud en reparatie
• Uitstekende chemische weerstand tegen de meeste 

industriële vloeistoffen
• Ongevaarlijk - veilig voor de gebruiker en het milieu

Toepassing

Gemakkelijk aan te brengen afdichtingsmiddel dat uithardt nadat het wordt opgesloten tussen de delen. 
Vormt ter plaatse een sterke, soepele pakking. Ideaal voor gebruik op gietijzeren, stalen en aluminium 
flenzen.

Rapid Gasket wordt gebruikt voor brandstof- en waterpompen, gedeelde carters van motoren, deksels van 
versnellingsbakken, thermostaatbehuizingen, einddeksels van luchtcompressoren, nokkenasdeksels van 
motoren, pompkoppelingen, brandstoftanks op kleine werktuigen, kettingzagen, grasmaaiers enz.
Rapid Gasket kan ook worden gebruikt om bestaande pakkingen, afstandshouders enz. te behandelen. 

Instructies

1.Reinig beide te verbinden onderdelen met KENT Soft Surface Cleaner. 
2.Breng zo nodig KENT Anaerobic Activator aan op beide onderdelen en laat 30 tot 60 seconden drogen.
3.Breng Rapid Gasket aan op één deel.
4.Verbind de delen. Na de verbinding de onderdelen niet meer verplaatsen.
5.De functionele sterkte wordt bereikt na 3 tot 6 uur, afhankelijk van de aard van het oppervlak en de 

schroefdraadmaat. 24 uur laten uitharden tot de volle sterkte bereikt is.

Niet aanbevolen voor permanente onderdompeling in benzine.



Technische gegevens

REV: 10.03.2017

Basis: Methacrylaat anaerobe hars

Consistentie: Thixotrope vloeistof

Kleur: roze/rood

Houdbaarheid: 12 maanden (23°C)

Douanetariefcode: 3214 90 00 

VOS: 0 g/l

Uithardingsmechanisme: Anaeroob

Viscositeit (Brookfield): 750000 - 9500000 mPa.s

Soortelijk gewicht: 1,09 - 1,11 g/ml

Maximale schroefdraad: M56

Voegvulling: Maximaal 0,30 mm

Onmiddellijke weerstand tegen lage druk: 

Maximaal 3 bar

Behandelingssterkte bereikt: 5 - 15 minuten *

Functionele sterkte bereikt: 3 - 6 uur *

Volle sterkte bereikt: 12 - 24 uur *

Verbrekingskoppel: 25 - 35 Nm *

Doordraaikoppel: niet beschikbaar

Afschuifsterkte: 3,6 MPa (ASTM D1002)

Temp.-bestendigheid: -55°C tot +180°C

* Gemeten op zinken moer M10 x 20 - kwaliteit 8.8 - en 
bout 0.8D (zonder beginbelasting)

Chemische weerstand 
Zwavelzuur 24% (batterijzuur):  zeer goed
Zoutzuur 37%: zeer goed
Ketonen: zeer goed
Diesel: zeer goed
Benzine: zeer goed
Alcohol: zeer goed
Glycolen: zeer goed
Water: zeer goed
Zout water: zeer goed
Remvloeistof: zeer goed
Motorolie: zeer goed

Voor de volledige lijst kunt u contact opnemen met uw 
technisch adviseur bij KENT.  De hier verstrekte informatie 
dient alleen ter referentie. De borgmiddelen werden getest 
onder laboratoriumomstandigheden. Het afdichtvermogen 
hangt af van de specifieke geteste chemicaliën, de gelijmde 
ondergronden, de oppervlaktevoorbereiding en de 
omgevingsomstandigheden bij de verwerking.

MSDS beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland BV.

KENT Belux sprl /bvba heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux sprl/bvba en KENT Nederland BV handelen 
onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert Tel: +32 10 48 76 40  
KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 - 4818 CP Breda - Tel: +31 85 4868360 

www.kenteurope.com
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